
SUOMEN OPTIMISTIJOLLALIITTO 
Hallituksen kokous 
4.3.2021 Teams-kokous 
Pöytäkirja 
Läsnä: Aino Sergelius (pj), Pekka Bollström, Juha Ruohela, Tiina Ramula, Anu Vauhkonen, 
Sami Seliö, Carolus Reincke, Tapio Nirkko, Laura Santala, Tomi Latvala ja  Paula Vennola (siht) 
 
 

1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.35 

 
2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 
3. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Ei kommentoitavaa 
 

4. Arvokisat 2021 
 
- Kisailmoittautumiset 

Gardan MM-kisoihin on ilmoittauduttu, samoin  Cadizin EM-kisoihin, käytännön 
järjestelyt suunnitellaan loppuun kunhan joukkueiden valmentajat on valittu.  
 

- Arvokisajoukkueiden valmentajien valinta 
Päävalmentajiksi valittiin  
Santiago Lopez/ MM 
Erika Bäckström/ PM 
Leo Tykkyläinen/ EM 
 
PM-kisojen apuvalmentajiksi valittiin  
Cecilia Dahlberg 
Lilli Tukiainen 
Lucas Karlemo 
Jaakko Vauhkonen 
 

- Edustusliivit 
Liivit on tilattava ajoissa, Balticin Team Finland ilmeisesti sopivin vaihtoehto. Aino 
selvittää liivien saatavuuden ja tämä käydään läpi seuraavassa kokouksessa.  

   
 

5. Karsintasarja 
 
- Karsintakutsut 

Juha ja Carolus laativat listan kutsuttavista. 
 



- Karsintasarjan pistelasku 
Poisheittojen määrästä käyty keskustelua sillä arvokisoissa on vain yksi mutta 
karsinnoissa ollut kaksi ( aiemmin kolme). Poisheittojen määrää ehkä muutettava 
jos lähtöjä jää ajamatta, maximi kuitenkin 2 poisheittoa. Säännöt,  miten 
purjehtija lunastaa oikeuden osallistua seuraavan kauden karsintasarjaan, 
vahvistetaan myöhemmin. 

 
 

6. Ranking- ja kadettisarja 
 
- Kilpailukalenteri julkaistu. Juha laatii  kilpailujärjestäjien kanssa allekirjoitettavaan  

sopimukseen liitteen, joissa sovitaan kaikista yksityiskohdista kuten käytettävästä 
radasta, NoR:n julkaisuajasta jne.  

- päätettiin, että tulevan kauden kilpailujen ohjeistus pidetään samana kuin 
kaudella 2020, ilmoittautuneiden kilpailijoiden  saapuminen radalle varmistetaan, 
ilmoittautumiset sähköisesti, useamman sataman käyttö, maskit, yleisömäärät 
jne. Ohjeistukset tarkistetaan ja niitä tarkennetaan tarvittaessa.  

- Kaikki tiedossa olevat kadettikisat ovat kalenterissa. 
 

7. Talous 
 
- Arvokilpailujen osallistumismaksut  

MM-kisojen maksun  ensimmäinen erä 2850e on maksettu, EM-kisojen 
ensimmäinen erän eräpäivä on XX 

- ESF:lta saapunut, vuoden 2019 PM-kisoja koskeva lasku on maksettu.  Menojen 
kirjaamiskäytäntöihin on kiinnitettävä huomiota,  eri projektien kulut on 
keskitettävä yhdelle henkilölle.     

- Arvokisajoukkueiden mahdollisesta tukemisesta päätetään seuraavassa 
kokouksessa.  
                                                                

8. Viestintä 
- Optigaala  pidetään etänä 12.4 
- Someen nostoja viime vuoden menestyjistä huhtikuun alussa 
- Kadettisarjan ja haastajatapahtumien korostamista SOL:n tilillä somessa, sekä 

menneitä, käynnissä olevia että tulevia tapahtumia. 
- Tiina laatii sisältöä tulevasta kaudesta, Anu ja Aino pohtivat viestinnän teemoja 
 

 
7. Nettisivut 

- Kauden 2021 ilmoittautuminen 
Maksulinkki ei toimi, Pekka selvittää. 

- Sivujen päivityksessä edelleen ongelmia. Kilpailujen vieminen M2M edellyttää 
omia tunnuksia liitolle, Tiina selvittää asiaa seuraavaan kokoukseen.  
 
 
 

8. SPV-yhteistyö 



- Karsintaleiri on sovittu vappu-viikonlopuksi mutta sen siirtäminen viikkoa 
aikaisemmaksi saattaisi olla mahdollista. 

- Pääkaupunkiseudulle on toiveissa järjestää kadettileiri SPV:n ja SOL:n 
yhteistyönä. Mukaan tarvitaan seurojen omia valmentajia, kohderyhmänä 
aloittelevat junnut.  Myös aloitteleville valmentajille oiva tilaisuus. 

- SM-kilpailuja ennen pidetään perinteisesti kadettien yhteinen treenipäivä. 
- Keskusteltiin haastajakilpailu- nimen tarkoituksenmukaisuudesta sekä tämän  

alkupään tason brändäyksestä. Visuaalista ilmettä voisi kehittää.  
- Laura esitteli ajatusta jonkin seuran kanssa tehtävästä pilottihankkeesta jossa 

kokeiltaisiin uudenlaista aloittelijoiden tapahtumaa, veneet olisivat valmiina 
paikan päällä, lapsille olisi erilaista ohjelmaa vesilläolon lisäksi. 

- SPV odottaa alkupään kilpailujen selkeyttämistä, ohjeistusta vanhemmille ja 
seuroille 

- Luodaan dokumentti, jossa näkee yhdellä silmäyksellä kaikki kauden eritasoiset 
kilpailut ja tapahtumat 
 

 
9. Muut asiat 

- Olympiakomitean ja SPV:n suositus on ettei ulkomaille matkusteta mihinkään 
tapahtumiin, SOL tukee ja jakaa  tätä ohjeistusta mutta ei laadi omaa erillistä 
ohjeistustaan.  

 
10. Kokouksen päättäminen 

- seuraava kokous maaliskuussa, sovitaan myöhemmin  
- kokous päätettiin klo 21.10 
 
 
 


